
 
  

 1 WWW.X11.NU 

Mooi eind van het schooljaar 
De zomervakantie is gestart! Na een nog keer 
Down Under, het inleveren van de boeken en 
een mentoruitje hebben . Met 725 leerlingen 
hebben en 85 medewerkers hebben we 
afgelopen jaar onderwijs gemaakt op 2 locaties, 
waarbij 99% van de examenkandidaten 
geslaagd zijn. Een jaar van hard werken en veel 
plezier maken met en door leerlingen, collega’s 
en vast ook een heleboel ouders. In deze 
nieuwsbrief kijken we terug op de laatste 
activiteiten van het schooljaar en staan we stil 
bij de start van komend schooljaar. We wensen 
iedereen een hele mooie en inspirerende 
zomervakantie! 

Kijkavond 11 juli 

Op 11 juli vond de kijkavond plaats op twee 
locaties. Op de Noordse Parklaan lieten 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 resultaten van hun 
ontwikkeling zien. Op de Vondellaan 
presenteerden leerlingen die inhoud van de 
vakgebieden van het afgelopen in een 
summerschool voor ouders. Mooi om zoveel 
betrokken leerlingen en ouders te zien, wat ons 
betreft echt een mooie afsluiting van een 
dynamisch jaar. De resultaten zijn terug te zien 
op onze Facebookpagina. 

Diploma-uitreiking 9 juli 

Op 9 juli was de diplomauitreiking op X11. Daar 
is dan echt goed te zien hoe trots de leerlingen 
en ouders op zo’n moment zijn. Na de 
toespraken van de mentoren was er tijd om 
met elkaar nog wat te drinken. We hebben veel 

complimenten ontvangen over de manier 
waarop wij voor elke leerling bepalen wat het 
beste voor ze is. Het is duidelijk dat X11 een 
school is waar naar de leerling gekeken wordt 
en waar niet alles volgens een standaard 
boekje moet gaan. We hebben genoten van de 
diplomauitreiking en bij deze willen de 
leerlingen, ouders, maar zeker ook alle collega’s 
complimenten geven! Het was een mooi jaar!  

Gala 27 juni 

Een van de vele hoogtepunten in leerjaar 4 
(naast diploma/ diplomering, definitieve keuze 
vervolgopleiding, Parijsreis) is het gala. Zoals 
elk jaar hadden de leerlingen ook dit jaar 
kosten noch moeite gespaard om mooi voor de 
dag te komen. Het is elke keer weer fantastisch 
om te zien welke vervoersmiddelen de 
leerlingen hebben geregeld. Een leerling werd 
begeleid door haar opa, een leerling werd door 
het S.W.A.T. geboeid afgeleverd, een limousine, 
een Fiat500 (waarbij je je afvraagt hoe er vier 
leerlingen in dit autootje passen exclusief 
chauffeur), dikke Tesla’s/ Porsches/ BMW’s/ 
Audi’s: het kon niet op. Als de leerlingen 
aankomen in hun bijzondere voertuig, klappen 
de trotse docenten en nog trotsere ouders/ 
familieleden hen een warm welkom. De rode 
loper ligt uit, professioneel maakt José, dit jaar 
ondersteund door Lieke, een paar fantastische 
foto’s en na zich te hebben aangemeld bij 
organisator Rieny kan het feest beginnen. 
Binnen schalt er allerlei muziek door de 
speakers en de avond verloopt zeer 
gemoedelijk. De leerlingen (en collega’s) krijgen 
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nog de kans zich in hun mooie kleding te 
vereeuwigen en met verschillende soorten 
muziek, horen verschillende soorten dans. Van 
polonaise tot gabber, van karaoke tot dance, 
het komt allemaal voorbij in The Basket. Ook 
dit jaar was het gala weer een fantastische 
avond waar onze leerlingen later nog met een 
grote glimlach aan terug zullen denken. Op 
naar een mooie diplomering op 9 juli waarna 
voor veel leerlingen het hoofdstuk X11 
definitief wordt afgesloten (een aantal zien we 
volgend jaar weer terug in 4 havo). 

Kennismakingsmiddag 20 juni 

Op donderdag 20 juni zijn alle nieuwe X11-
leerlingen welkom geheten op onze locatie aan 
de Noordse Parklaan. Op het schoolplein waren 
ouderejaars leerlingen aanwezig om de nieuwe 
leerlingen en hun ouders op te wachten. 
Vervolgens werden de nieuwe leerlingen in 
groepjes naar hun mentorklas gebracht en de 
ouders konden op het schoolplein of in gebouw 
2 met een kopje koffie op hun kind wachten. In 
de klas was alles erop gericht om iedereen zich 
op zijn gemak te laten voelen, om elkaar en om 
de drie gebouwen te leren kennen. Bij 
aankomst zagen we best wat gespannen 
gezichten, maar aan het einde van de middag 
was er gelukkig heel wat ijs gebroken. Het was 
een geslaagde middag en we kijken uit om met 
deze leerlingen te starten in het nieuwe 
schooljaar! 

Cito VAS 
Het afgelopen schooljaar hebben we voor het 
eerst alle toetsen van het Cito 
Volgsysteem digitaal afgenomen. Dit was een 
verademing; geen gesleep meer met dozen vol 

boekjes, geen vergeten potloden of gummen 
en geen antwoordbladen die kwijt konden 
raken.  Met dit volgsysteem kunnen zowel 
leerlingen, ouders als wijzelf de vooruitgang 
van leerlingen betreft bepaalde vaardigheden 
bijhouden. De resultaten kunnen 
bijvoorbeeld worden gebruikt bij het stellen van 
doelen door leerlingen zelf, als meetmoment 
om te zien of doelen behaald zijn, als 
adviesmiddel bij 
niveaubepalingen/klassenindelingen of voor 
vakgroepen om te kijken of de resultaten van 
Cito VAS enigszins overeenkomen met de 
resultaten die leerlingen bij bepaalde 
vakken behalen. Ook in het nieuwe schooljaar 
zullen we weer Cito VAS toetsen afnemen in 
leerjaar 1, 2 en 3.   

Introductie leerjaar 1 en 2 
Starten woensdag 4 september op locatie 
Noordse Parklaan. 

Leerjaar 1 
Het begin van een hele nieuwe periode: de 
brugklas! De kennismakingsmiddag zit er 
inmiddels op en leerlingen en docenten 
hebben er ontzettend veel zin in om elkaar te 
leren kennen. Inmiddels hebben alle nieuwe 
leerlingen alle informatie voor het nieuwe 
schooljaar per mail ontvangen.  
 
De eerste twee weken zullen in het teken staan 
van het leren kennen van elkaar en de school. 
De eerste dag dat de leerlingen weer op school 
zullen verschijnen, is woensdag 4 september en 
worden zij verwacht op de locatie Noordse 
Parklaan.  
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Zij zullen dan van 9:00-12:00 uur met hun 
mentorklas en hun mentor(en) zijn. Deze 
ochtend is een zogenaamde ‘regelochtend’. Dit 
houdt in dat leerlingen voorzien worden van 
allerlei informatie over o.a. het lesrooster, de 
start van de lessen, uitleg over alles rondom 
het kamp etc. Ook zullen er nog wat kleine 
kennismakingsactiviteiten zijn om elkaar alvast 
wat te leren kennen. Na 12:00 uur zijn de 
leerlingen vrij. 
 
Op donderdag 5 september en vrijdag 6 
september krijgen alle leerlingen les volgens 
het rooster. Deze dagen zijn dus gewone 
schooldagen waarin leerlingen de eerste lessen 
volgen. 
 
Op maandag 9 september verzamelen we op 
de Noordse Parklaan. De bagage laden we in 
een busje en vervolgens vertrekken we op de 
fiets richting Austerlitz. Het is belangrijk dat 
elke leerling op een goede fiets naar school 
komt die dag. We verblijven op het terrein van 
de Paasheuvelgroep in twee kamphuizen: 
kamphuis De Leeuwenkuil en kamphuis De 
Houtduif. Vier dagen lang zullen we hier een 
gevarieerd programma hebben vol met leuke 
activiteiten waarbij we elkaar goed zullen leren 
kennen. Op donderdag 12 september om 15:00 
uur komen we weer aan op de Noordse 
Parklaan met de fiets.  
 
Vrijdag 13 september zijn alle leerlingen vrij en 
kunnen we hopelijk voldaan terugkijken op 
twee hele leuke en leerzame weken.  

Leerjaar 2 

Voor leerjaar 2 start de introductieweek met 
twee dagen lang ‘Move Your World’. Tijdens 

deze twee dagen zullen de leerlingen een 
project bedenken en uitvoeren met als doel iets 
terug te doen voor de maatschappij. Ook gaan 
de leerlingen op excursie. Zij mogen kiezen uit 
een mooi aanbod met onder andere Tivoli 
Vredenburg, DomUnder en het 
Universiteitsmuseum.  
Op de woensdag hebben we een sportdag en 
donderdag maken alle leerlingen een 
kunstwerk met als thema ‘Plastic Soup’. Daarna 
sluiten we de dag af met een feest.  

Introductie leerjaar 3 en 4  
Starten woensdag 4 september op locatie 
Vondellaan. 

Leerjaar 3 
Aan het begin van schooljaar 3 is er een hoop 
anders. De klassen zijn opnieuw ingedeeld, een 
hoop leerlingen zitten in de bovenbouw en 
krijgen een nieuwe mentor. Om iedereen - 
leerlingen en docenten - goed te leren kennen 
gaan we van 9 t/m 12 september op 
schoolkamp. Dit vindt plaats op het Eiland van 
Maurik, waar de leerlingen op de fiets naartoe 
gaan. Op een groot veld zullen we met z’n allen 
kamperen. De leerlingen slapen samen in eigen 
tentjes, wat altijd een hele ervaring is. Het 
programma zit vol verschillende activiteiten, 
maar wat dat precies is, blijft natuurlijk een 
verrassing. Voor de praktische zaken heeft u 
een brief ontvangen. Vergeet deze niet in te 
vullen en te retourneren.  
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Leerjaar 4  

vmbo 

In leerjaar 4 gebruiken we de introductieweek 
om leerlingen op een speelse manier voor te 
bereiden op hun examenjaar. Zo gaan we 
alvast aan de slag met examenstof in de vorm 
van een examenquiz, starten we met het 
filmproject van MVI, gaan we een dagje naar 
Rotterdam als voorbereiding op de examenreis 
naar Parijs en doen de klassen aan 
teambuilding.  
Maandag - aanwezig op de Vondellaan (lunch 
wordt vandaag verzorgd door school) 
Dinsdag - starten met filmproject op de 
Vondellaan  
Woensdag - Rotterdam, gezamenlijk vertrekken 
vanaf de Vondellaan 
Donderdag - teambuilding/sportdag, locatie 
wordt later bekendgemaakt  

havo 

Tijdens de introductiedagen van het schooljaar 
2019-2020 zullen vier en vijf havo veel 
onderdelen samen doen. Op maandagochtend 
beginnen de klassen echter gescheiden. Havo 4 
gaat aan de slag met een examenbattle en 
havo 5 gaat presentaties voorbereiden over de 
gang van zaken in de bovenbouw van de havo. 
Deze presentaties worden op maandagmiddag 
aan de nieuwe havisten gegeven, want van wie 
kan je beter horen hoe het eraan toe gaat op 
de havo dan van de ervaringsdeskundigen. Op 
dinsdag gaan beide klassen de gehele dag in 
gebouw 1 op de Noordse Park Laan aan de slag 
met een creatieve wedstrijd. Ontwerpen en 
creëren komen samen tijdens een spannende 
en uitdagende ontwerpwedstrijd. ’s Woensdag 
maken de klassen een uitstapje naar 

Amersfoort. Uiteraard wordt de historische 
stad bekeken. Ook het Mondriaanhuis wordt 
bezocht. De introductieweek sluiten de 
havisten af met de sportdag bij stadion 
Galgenwaard. Tijdens deze dag zullen ze ook de 
leerlingen uit 4 vmbo tegenkomen. Een 
gevarieerd programma dus met sportieve, 
culturele, creatieve en sociale activiteiten met 
het doel elkaar en het programma in de 
bovenbouw van de havo (nog) beter te leren 
kennen. 
 
In de informatie voor het nieuwe schooljaar 
vind je ook een schema van deze eerste twee 
schoolweken. De informatie wordt in de loop 
van volgende week per mail verstuurd naar het 
emailadres van ouder(s) wat in Magister 
bekend is. 

Artikelen op de website 
Sinds dit kalenderjaar hebben we een nieuwe 
website waar we met enige regelmaat artikelen 
op posten. Artikelen die gaan over hoe we ons 
onderwijs vormgeven, zoals het artikel over av 
en het artikel over leerdoelenkaarten bij 
Nederlands. En artikelen die gaan over 
buitenschoolse activiteiten in het licht van dat 
onderwijs overal is, zoals het artikel over 
schoolverkiezingen, het artikel over 
debatteren met raadsleden en over spelen in 
een film. Tenslotte plaatsen we artikelen over 
meer agenda gerelateerde zaken zoals het 
artikel over de systematiek en tijdspad 
rondom klassenindelingen en meer 
schoolbrede zaken zoals het artikel over 
toekomstige nieuwbouw.. Nieuwe artikelen 
worden vaak aangekondigd door de social 
media (FB, Insta) en zullen we per periode 



 
  
 

 

OUDERNIEUWSBRIEF 16 JULI 2019 
  

 Schooljaar 2019 - 2020 

5 WWW.X11.NU 

verzamelen en op deze wijze delen via een 
nieuwsbrief. Mocht je willen reageren op een 
artikel of zelf willen bijdragen aan een artikel, 
laat het dan weten via de site of stuur een 
berichtje naar jeppedenuijl@x11.nu  

Onderwijs is overal 
We besteden met enige regelmaat aandacht 
aan het feit dat we vinden dat onderwijs overal 
is. Als school werken we hard aan 
partnerschappen met culturele en creatief-
technische partijen om samen onderwijs te 
maken. Veelal komen leerlingen zelf met 
ideeën hoe ze meer regie kunnen nemen op 
hun eigen onderwijs, door bijvoorbeeld ergens 
stage te lopen, mee te doen met een 
kunstproject of in een heel ander land les te 
volgen. Tegelijkertijd weten we ook dat het voor 
leerlingen soms lastig is om te organiseren hoe 
ze hun spannende ideeën tot uitvoering 
kunnen brengen. Hierom hebben we speciaal 
hiervoor een item aangemaakt op onze site. 
Nieuwsgierig geworden naar voorbeelden, kijk 
dan hier op de site. 

Medezeggenschapsraad 
Sinds dit jaar heeft X11 een actieve MR. De 
medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat 
zich bezig houdt met het beleid van de 
school. De raad staat in nauw overleg met de 
schoolleiding en heeft de bevoegdheid en de 
plicht om te adviseren of in te stemmen met 
plannen van de schoolleiding. De MR houdt 
zich bezig met onder andere; de begroting, het 
schoolreglement, de huisvesting en het 
examenreglement.  

De MR bestaat uit drie onderdelen: de 
personeelsgeleding, de oudergeleding en 
de leerling geleding.  Deze drie 
onderdelen hebben in diverse onderwerpen 
natuurlijk niet altijd dezelfde opvattingen en 
belangen, maar  werken samen in de MR om 
beslissingen te kunnen nemen die breed 
gedragen worden in de organisatie (door 
personeel, ouder en leerling).  
De personeelsgeleding van de raad bestaat op 
dit  moment uit Rogier Boers (voorzitter), Ruuth 
Verhoeff (secretaris), Rozemarijn Vrijland en 
Michael Boon.  
In het nieuwe schooljaar zullen we actief gaan 
werven voor 2 ouder- en 2 leerling leden. Bij 
grotere interesse dan vacatureruimte zullen er 
eind september verkiezingen worden 
gehouden. Dus heb je vragen hierover of 
interesse om deel te nemen aan de MR? Mail 
dan naar mr@x11.nu   
 
 
 


